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Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената 
брошура „Гаранционна и допълнителна информация “. Следвайте 
съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.!

Компактна, цифрова висяща везна за обикновено претегляне 
на пакети, чанти и др.

Течнокристален дисплей
Показване на функция Hold 
(задържане)
Бутон ВКЛ-ИЗКЛ / нулево 
положение
Кука с държач за примка
Гнездо за батерията
Измервателна стойност в kg
Измервателна стойност в lb
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Поставяне на батерията

Отворете гнездото за батерията и поставете 
батерията съгласно символите за монтаж.  
При това следете за правилна полярност. 

Определяне на теглото

1.  Поставете примката около дръжката на 
измерваната стойност и поставете куката  
над скобата. (вижте фигурите)

2.  Включете уреда и изчакайте докато на 
дисплея се появи „0.00“ 

3.  Повдигнете измервания товар и изчакайте 
2 - 3 секунди.

За изключване натиснете дълго бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

Измерената стойност автоматично се задържа. За индикация диодът 
Hold (Задържане) (2) свети червено.!
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Функция тара

С функцията ТАРА може да се определи диференциалното налягане между два 
измервани товара.

1. Измерете първия измерван товар, вижте „2. Определяне на теглото“.
2.  Оставете измервания товар 1 на везната и с натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ 

установете измерваната стойност на „0.00“.
3.  Свалете измервания товар 1 от везната. Везната показва отрицателна стойност.
4. Претеглете измервания товар 2. 

Код на грешка

EEEE 
LO
няма сигнал

Теглото превишава максималния товар от 55 кг / 121 фунт
Смяна на батериите
Проверете батерията
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Технически характеристики

Диапазон измерений 0 - 55 кг / 0 - 121 фунт

Разрешение 50 кг / 0,1 фунт

Автоматично изключване 60 секунди

Рабочая температура 0 °C ... 40 °C

Захранване 1 x 3V литиеви батерия (тип CR2032)
Капацитет: 230mAh

Размери (Ш x В x Д) 35,5 x 120 x 41 мм

Тегло (вкл. батерия) 80 г

Запазва се правото за технически промени 12.13

ЕС-разпоредби и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти  
за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се  
събира и изхвърля съгласно европейската директива 
относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни  
указания ще намерите на адрес:  
www.laserliner.com/info


